
 

 

 

 

 

‘IK BEN ESMEE’ 

Een korte film over de moeilijke stap naar het toegeven van 

obesitas 

 

Geschreven door 

Beer Swildens 

 



 

1.INT. WOONKAMER – (EIND) MIDDAG   

Esmee (25) zit op de bank. De TV staat aan. Esmee staart voor 

haar uit. Het geluid van de TV is verdoofd op de achtergrond. 

Esmee zit in haar eigen gedachten.  

Met een klap van een dichtvallende deur schrikt ze uit haar 

eigen realiteit.  

Haar vriend Mark (30) stapt de kamer in.  

Mark 

Hey lief, hoe gaat het?  

Esmee  

(Twijfelend) 

Ja.. goed hoor.  

Esmee (CONT’D) 

Hoe was werk?  

Mark 

Onwijs druk. De levering van vandaag was ontzettend veel, heb 

het niet eens afgekregen. En Jelle was ook veel te laat. Hij 

heeft volgende week een gesprek met de baas.  

Terwijl Mark vertelt over zijn dag, verdoofd het geluid van 

zijn stem. Esmee staat op van de bank, maar heeft daar moeite 

mee. Het doet pijn als ze opstaat.  

Esmee loopt richting de keuken, daar geeft ze Mark een kus.  

Mark 

Wat eten we vandaag?  

Esmee  

Ik heb vanmiddag een salade gemaakt met wat tomaatjes en feta.  

Mark 

Klinkt goed, bakken we daar wat bij uit de frituur?  

Esmee 

(Twijfelend) 

Uhh, ja dat kan wel.  

Mark 

Lekker! Ik ga even douchen.  

Esmee 

Is goed.  

Mark loopt weg en Esmee blijft staan. In haar eigen wereld  

staart ze weer voor haar uit. Dan pakt ze de frituur en zet 

die aan. Ze gooit er snacks en patat in.  



2.INT . HUIS/ WOONKAMER- AVOND 

 

Mark en Esmee zitten beiden met een groot bord eten op de 

bank. De TV staat aan (voetbal). Mark zit helemaal in de 

wedstrijd.  

Esmee kijkt ook, maar staart meer voor haar uit. Ze eet 

stoïcijns, hap voor hap, haar patat en kroket. Ze kijkt 

verdrietig. 

3. INT. SLAAPKAMER – AVOND 

Mark en Esmee liggen in bed. Ze zijn intiem aan het knuffelen. 

Mark start met het zoenen van Esmee en heeft een duidelijke 

intentie om verder te gaan.  

Esmee is afwezig en duwt Mark een beetje weg.  

Esmee 

Sorry, ik uh, ik denk dat ik me niet zo goed voel..  

Mark 

Wat is er dan?  

Esmee 

Ik voel me gewoon niet zo prettig met mezelf.  

Esmee trekt de deken verder over haar lichaam. Mark gaat wat 

meer rechtop zitten.  

Mark 

Maar je weet toch dat ik je mooi vind zoals je bent? Hoe meer 

Esmee, hoe beter voor mij.  

Esmee mompelt wat en staart voor haar uit.  

Mark 

(Liefdevol) 

Nouja, het is ook niet erg. Ik ga slapen. Welterusten. Tot 

morgen. 

Mark geeft Esmee een kus op de wang en draait zich om. Esmee 

staart weer voor haar uit. De tranen staan in haar ogen. Vlak 

voordat er een uit haar ogen rolt sluit ze haar ogen en wordt 

het beeld zwart.   

 

 

4. INT. SLAAPKAMER – OCHTEND  

 

Het geluid van een wekker klinkt door de slaapkamer. Esmee is 

echter al wakker en ligt op haar zij voor haar uit te staren. 

Achter haar staat Mark op en loopt naar de badkamer. Hij zet 

de douche aan en begint met douchen.  

(Cont’d ) Mark komt aangekleed de slaapkamer in gelopen 



richting Esmee. Zij sluit haar ogen en doet alsof ze slaapt. 

Mark geeft haar een kus.  

Mark 

Tot vanavond.  

Mark loopt de slaapkamer uit, stommelt naar beneden en gooit 

de deur achter zich dicht. Esmee opent haar ogen weer.  

 

5. INT SLAAPKAMER – OCHTEND  

 

Esmee opent haar kledingkast en staart erin. Na wat getwijfel 

pakt ze een joggingsbroek en een grote trui. Ze zucht en trekt 

het aan.  

Ze geeft een blik aan de spiegel die in de kamer staat. Ze 

loopt zonder in de spiegel te kijken erlangs.  

6. INT. AUTO (ONDERWEG) – DAG 

  

Esmee zit in de auto en staart voor haar uit. De radio klinkt 

verdoofd op de achtergrond. Ze neemt een slonk energiedrink en 

rijdt stoïcijns door.  

7. EXT. WERK ESMEE – DAG  

 

Esmee stapt uit de auto en gaat naast de auto staan. Ze pakt 

een sigaret en steekt deze op. Stoïcijns rookt ze haar 

sigaret. Rookwolkjes van de kou en de rook vormen zich om haar 

heen.  

8. INT. LOODS – DAG  

 

Esmee duwt een grote bak voor haar uit. Ze loopt langs 

stellingkasten en stopt op een gegeven moment. Ze pakt een 

doosje uit haar bak, scant deze en zet het in de stellingkast.  

Dit doet ze een paar keer. Ze moet steeds dieper in de bak 

grijpen en moet ook een paar pakketjes met een trap wegzetten.  

Al vrij snel wordt ze moe en begint ze te zweten. Ze gaat door 

met pakketjes in de stellingkast te leggen.  

De tranen staan in haar ogen. Ze kijkt naar het trappetje en 

beseft dat het niet lukt om er nog een keer op te gaan.  

Esmee is een beetje overstuur en gooit gefrustreerd de scanner 

in de bak en loopt weg.  

 

9. INT. KANTINE – DAG  

 

Esmee kijkt voor haar uit. Ze neemt een paar laatste happen 

van haar frikandelbroodje. Daarna neemt ze een slok frisdrank.  

 



10. INT. HUIS – AVOND 

 

Esmee komt thuis aan. Ze loopt naar de woonkamer toe. Mark 

komt de kamer inlopen. Op tafel staan plastic zakken met eten.  

Mark 

Ik heb als verassing alvast chinees gehaald. Hoeven we niet te 

koken vanavond.  

Esmee fleurt op.  

Esmee 

Oh heerlijk! Dat is echt ff waar ik zin in had.  

Mark 

Ik ken je toch!  

Esmee 

Soms iets te goed.  

Esmee geeft Mark een kus.  

Esmee (CONT’D)  

Zullen we eten op de bank? Pak jij borden en bestek?  

Esmee begint met het openmaken van de zakken en de bakjes 

eten. Mark loopt naar de keuken om borden en bestek te pakken.  

11. INT. HUIS – AVOND  

Esmee en Mark zitten samen op de bank. Ze kijken TV. Op de 

tafel voor hun staan legen borden en zakken / bakjes van het 

eten. Esmee kruipt wat dichter tegen Mark aan en ze geven 

elkaar een kus. Ze hebben het fijn.  

Mark 

Ik ga alvast even douchen, dan kom ik straks nog even op de 

bank liggen. Goed?  

Esmee 

Dat is goed, ga ik even opruimen 

Mark geeft Esmee een kus en loopt weg. Esmee staat op van de 

bank, maar heeft daar weer veel moeite mee. Ze grijpt steun 

bij de bankleuning.  

Daarna begint ze met het opruimen van de etensresten en de 

bakjes.  

Ze kijkt ernaar en ziet hoe veel eten er nog over is. Ze kijkt 

naar het eten en de nog gevulde bakjes. Ze beseft zich hoe 

veel ze zojuist gegeten heeft.  

Esmee begint na te denken en krijgt flashbacks. Ze denkt terug 

aan de spiegel die ze ontwijkt, de moeite met het opstaan, de 

worsteling op het werk, de intimiteit in bed en het verdriet 

dat ze elke dag heeft.  



Langzaam begint ze te huilen en daalt het besef bij haar in 

dat al deze dingen de schuld zijn van het eten. De tranen 

worden meer en meer.  

Ze gooit het eten neer en rent, met moeite, de trap op naar 

boven.  

 

12. INT HUIS/SLAAPKAMER – AVOND (CONT’D) 

 

Esmee hoort Mark douchen en gaat snel de slaapkamer binnen.  

Ze pakt haar telefoon en belt Jesse, haar broer.  

Jesse neemt de telefoon op.  

Esmee 

Hey 

Jesse 

Hey lief zusje van me.  

Esmee 

Ik zit ergens mee…  

13. INT SLAAPKAMER – AVOND (MUZIEKSCÈNE) (CONT’D)  

 

Het geluid valt weg. Muziek klinkt. We horen Esmee en Jesse 

niet praten, maar zien het wel. 

Esmee is geëmotioneerd aan de telefoon met Jesse. Jesse is ook 

ontroerd door wat Esmee vertelt. Esmee gooit al haar gevoel 

eruit. Jesse knikt instemmend en geeft Esmee advies.  

Na een emotioneel gesprek hangen de twee op. Jesse is geraakt 

en kijkt bedenkelijk voor zich uit.  

14. EXT. OPRIT ESMEE – DAG  

 

Een auto rijdt de oprit op van het huis van Esmee. Jesse en de 

ouders stappen uit de auto. Ze lopen richting de voordeur.  

15. INT. HUIS ESMEE – DAG  

 

Jesse, moeder, vader, Mark en Esmee zitten in de woonkamer.  

Esmee heeft het moeilijk. Ze kijkt naar Jesse. Die knikt naar 

haar.  

Esmee krijgt flashbacks van het telefoongesprek.  

Jesse  

(in flashback) 

Je bent en blijft voor altijd het beste zusje van de wereld.  

Weer terug in de realiteit wordt Esmee emotioneel. Er rolt een 

traan over haar wang.  



Esmee 

Ik… ben, of nee… ik heb…  

(beat)  

Esmee 

Ik ben bang dat ik obesitas heb  

(beat) 

 

Esmee  

…en dat ik professionele hulp nodig heb.  

Vader en moeder komen bij haar op de bank zitten en geven haar 

een knuffel. Jesse pakt de hand van Esmee en ze knijpen 

zachtjes in elkaars handen.  

Het gehele gezin zit bij elkaar en het beeld wordt zwart.  



 

16. ZWART BEELD  

Feitelijke informatie over obesitas komt in beeld.  

‘Obesitas wordt vaak gezien als een gevolg van een ongezonde 

leefstijl… 

…waarbij het lijkt alsof de persoon er makkelijk zelf iets aan 

kan doen.  

Maar tegenwoordig is obesitas erkend als een chronische 

ziekte.  

Naar schatting hebben in 2025 wereldwijd 18% van de mannen en 

21% van de vrouwen een vorm van obesitas.  

De gevolgen van deze ziekte kunnen onder andere hartfalen, 

diabetes, een hoge bloeddruk en depressie zijn.  

 

Meer informatie?  

medtronic.nl  

humanconcern.nl 

obesitaskliniek.nl 

Of bel met je huisarts om je problemen te bespreken. Vaak kan 

ook psychische hulp aangeboden worden aan obesitas patiënten. 

Obesitas is niet raar of iets om je voor te schamen. Je staat 

er niet alleen voor.’ 

 

Einde  

Credits  



 

BIJLAGEN  

Karakteromschrijving  

Esmee:  

Esmee is een jonge vrouw van 25 jaar. Ze heeft zwaar 

overgewicht en een bepaalde vorm van obesitas. Ze worstelt 

heel erg met zichzelf en weet dat er iets mis is. Het toegeven 

en erachter komen wat dat is vind ze moeilijk.  

Ze woont al 5 jaar samen met haar vriend Mark. Daarnaast werkt 

ze in een magazijn van een groothandel.  

Mark:  

Mark is de vriend van Esmee. Hij is 30 jaar en werkt al 15 

jaar bij hetzelfde bouwbedrijf.  

Mark heeft ook een vorm van overgewicht, maar worstelt daar 

niet mee. Om deze reden staat de problematiek van Esmee voor 

hem wat verder weg. Onbegrip en onwetendheid spelen hierin een 

rol.  

Jesse:  

Jesse is de broer van Esmee. Hij is 27 jaar en woont niet in 

de buurt van haar maar is altijd de vertrouwenspersoon geweest 

van Esmee. Hun band is onafscheidelijk te noemen. Hij studeert 

op een universiteit.  

Regievisie  

‘Stoïcijns’ is de juiste omschrijving van de sfeer in deze 

film. Het is de bedoeling om het ‘stoïcijnse’ leven te 

schetsen. Het leven gaat door, ondanks alle moeilijkheden.  

De filosofie hierachter is om te laten zien hoe moeilijk het 

is om gewoontes te doorbreken. Door deze moeilijkheid is het 

ook lastig om toe te geven aan je gebreken.  

In de film wordt erg ingezoomd op het gevoel en de wereld van 

Esmee. De kijker wordt meegezogen in haar gevoel. Dit komt ook 

terug in de cameravoering en het sound design. Zo zullen er 

een aantal long take’s gebruikt worden voor de film. 

‘Het eten’ speelt een belangrijke rol in de film. We zien dit 

vaak terugkomen. Ook is er gekozen om het eten terug te laten 

zien op het moment dat er verdriet is bij Esmee. Dit heeft als 

reden dat er in het ‘eten’ een troost gevonden kan worden.  

De film bevat veel emotie, deze moet ook opgeroepen worden bij 

de kijker.  

Visie op camera en sound design 

In de film worden veel close-ups gebruikt. Dit is om de emotie 

van Esmee goed naar voren te kunnen brengen. Daarnaast 

impliceert dit ook het stoïcijnse wat hoort bij de regievisie.  



Om de kijker mee te zuigen in de wereld van Esmee zullen 

omgevingsgeluiden soms ‘verdoofd’ gemaakt worden. Hierdoor 

valt de omgeving van Esmee weg en kan er meer gefocust worden 

op haar gevoel en emotie. In het kiezen van de shots wordt ten 

alle tijden rekening gehouden met het gevoel en de emotie.  

De zogeheten long take’s (lange shots) zullen een rol gaan 

spelen in de cameravoering. Deze lange shots stralen rust uit 

en geven de ruimte om emotie zo realistisch mogelijk weer te 

geven.  

Doelgroep film 

De doelgroep zijn jonge mensen (18-30 jaar) die worstelen met 

hun overgewicht en misschien nog niet weten wat er mankeert.  

De film zou goed gebruikt kunnen worden om aandacht te vragen 

voor het onderwerp. Daarom zou de film in opdracht van 

bepaalde instanties (zoals obesitas klinieken) gemaakt kunnen 

worden.  

 

 

 

 

 


